
Boletim
MunicipalMunicipal

Órgão de Divulgação da Prefeitura Municipal de Sobral                                                                 Ano XIX - Nº 346 - Sobral, quinta-feira, 16 de junho de 2016

Boletim Municipal - Órgão de Divulgação da Prefeitura Municipal de Sobral                                 Ano XIX - Nº 346 - Sobral, quinta-feira, 16 de junho de 2016

Boletim
MunicipalMunicipal

Prefeito: José Clodoveu de Arruda Coelho Neto | Chefe de Gabinete do Prefeito:  Luciano de Arruda Coelho Filho | Assessora de Comunicação/Editora-chefe: Raquel 
Scarano do Amaral | Repórteres: Gabriele Oliveira, Jessyca Rodrigues , Manoel Cruz, Rayanne e Ramirez Farias | Diagramação: Laura Farias | Fotos: Luiz Queiroz | Impressão: 
Imprensa Oficial do Município (IOM)| Tiragem: 4.000 exemplares. Rua Viriato de Medeiros, 1250 - Centro - CEP 62011-060 | e-mail: comunicacao@sobral.ce.gov.br 

Fórum de Educação reúne mais de 450 educadores de Sobral e Região

Mais de 450 educadores, gestores es-
colares e estudantes lotaram o auditório 
do Centro de Educação a Distância do Ce-
ará durante o I Fórum de Educação da Re-
gião Norte, que abordou o tema ‘Políticas 
de Alfabetização para uma Educação de 
Qualidade’. Na ocasião, o prefeito Veveu 
parabenizou a iniciativa e destacou que “a 
alfabetização é extremamente importante 
para qualificar a vida das pessoas e produzir 
homens e mulheres inteligentes para que te-
nhamos um mundo melhor”.

O deputado Ivo Gomes falou sobre a tra-
jetória da política de educação no Municí-
pio’, que saiu de uma situação precária, com 
90% dos alunos com distorção idade-série e 
muitos analfabetos na 6ª, 7ª e 8ª série, para 
ter hoje a melhor rede municipal de educa-
ção do Brasil. “Há 20 anos, as escolas eram 
feudos políticos, manifestação de prestígio, e 
nós estávamos insatisfeitos com a realidade 
da educação pública. Nunca engoli essa his-
tória de que pobre não tem capacidade de 
aprender. Construímos novas escolas, refor-

mamos e ampliamos as existentes, nuclea-
mos as escolas, fizemos concurso e formação 
para professores alfabetizadores, instituímos 
o Prêmio Escola Nota 10, a Avaliação Externa. 
Com paciência e perseverança conseguimos 
transformar esse projeto não num projeto 
de governo, mas num projeto da escola, dos 
professores e diretores, energia de todos vocês 
que nos enchem de orgulho!”.

Leia a matéria completa no Blog de So-
bral (blog.sobral.ce.gov.br)

Abertas inscrições para oficina de Protagonismo Juvenil
As Estações Juventude de Sobral estão 

recebendo inscrições para as oficinas de Pro-
tagonismo Juvenil. Os jovens interessados 
em participar devem se dirigir a qualquer 
uma das três Estações portando documen-
to de identificação com foto. As oficinas de 
Protagonismo Juvenil debatem o papel e os 
direitos do jovens na sociedade, desmistifi-
cando preconceitos contra a juventude. A 
oficina também ensina a formação de Co-
letivos, que organizam movimentos juvenis 
em territórios do Município. A atividade faz 
parte do ‘Projeto Viver Jovem – No Tom da 

Participação’, que conta com uma série de 
oficinas.

O Projeto Viver Jovem é uma iniciativa do 
Governo Federal e faz parte do Plano Juven-
tude Viva, coordenada pela Secretaria Nacio-
nal de Juventude (SNJ). O Plano reúne ações 
de prevenção para reduzir a vulnerabilidade 
de jovens negros a situações de violência fí-
sica e simbólica, a partir da criação de opor-
tunidades de inclusão social e autonomia 
para os jovens entre 15 e 29 anos.

Mais informações: Blog de Sobral (blog.
sobral.ce.gov.br)

Distrito de Jaibaras recebe ações da campanha ‘Nossa Água, Nossa Vida’
Lideranças locais, professores, agen-

tes de saúde e comunidade em geral 
participaram do segundo diálogo da 
campanha ‘Nossa Água, Nossa Vida’, alu-
siva ao Dia Mundial do Meio Ambiente. 
A ação aconteceu na última terça-feira 
(14), no distrito de Jaibaras, e teve o 
objetivo de integrar os diversos setores 
e sensibilizar a população sobre o uso 
racional da água, bem como a impor-
tância da preservação, conservação dos 
recursos hídricos e do meio ambiente.

“Foi bastante enriquecedor e de ex-

trema importância esse diálogo com 
a comunidade do Jaibaras, sobretudo, 
porque estamos trabalhando com apoios 
bastante empenhados nesta campanha, 
como o SAAE, a Cogerh e a Cagece. Além 
disso, temos um histórico de luta pela 
preservação do meio ambiente e do uso 
correto da água. Essas nossas práticas 
estão sendo disseminadas por todo o Mu-
nicípio, e isso é bastante gratificante”, res-
saltou o superintendente da Autarquia 
Municipal do Meio Ambiente (AMMA), 
José Wilson Angelim.

O prefeito Veveu Arruda inaugura, 
nesta quinta-feira (16), às 18h, a Aca-
demia da Saúde do bairro Dom José. 
O equipamento visa fortalecer a saú-
de, incluindo na rotina da população 
práticas educativas e de atividades 
físicas. Com investimento de R$ 350 
mil, a Academia beneficiará morado-
res dos bairros Dom José, Coelce, Su-
maré e Padre Palhano.
Na solenidade de entrega do equi-
pamento, serão oferecidas diversas 
atividades como aferição de pressão 
arterial, aulão de jump e ginástica, 
apresentação cultural de dança com 
grupos de hip hop e funk, apresen-
tação cultural da banda municipal e 
grupo tom menor, reflexologia, pintu-

ra facial e escultura de balão. 

Carros
Ainda durante a inauguração, o pre-
feito Veveu Arruda irá entregar 7 no-
vos carros de apoio para os Centros 
de Saúde da Família dos distritos de 
Aprazível, Aracatiaçu, Caracará, Jaiba-
ras, Patriarca, Rafael Arruda e Taperu-
aba.
Os carros ficarão à disposição dos 
moradores 24 horas por dia e integra-
rão os equipamentos dos Centros de 
Saúde da Família (CSF) dos distritos 
de Sobral. A ação faz parte do proje-
to de melhorias na área de transporte 
e deslocamento de pacientes para a 
sede do Município e teve o investi-

 É hoje!
Prefeito Veveu Arruda inaugura Academia da Saúde do Dom José e 
entrega 7 carros de apoio para postos de saúde

mento de R$ 263.830,00.

Serviço:
Inauguração da Academia da Saúde do Dom José 
e entrega de 7 novos carros de apoio
Data: 16 de junho (quinta-feira)
Horário: 18h
Endereço: Rua Prefeito Jerônimo Prado, s/n – Bair-
ro Dom José |  Telefone: (88) 3613 2285

Sobral cumpre última etapa para concessão do Selo 
Unicef – Município Aprovado

Cumprindo a última etapa para obten-
ção do Selo Unicef – Município Aprovado 
2013-2016, a Prefeitura de Sobral realizou 
o 2º Fórum Comunitário, nesta quarta-
-feira (15), no Centro de Convenções. Re-
cebido pela Banda de Música, o prefeito 
Veveu Arruda visitou os stands da Feira 
‘Crescendo Juntos’, com exposição das 
ações estratégicas desenvolvidas no Mu-
nicípio em prol da garantia de direitos das 
crianças sobralenses e recebeu a placa re-
conhecimento do Unicef pelas boas práti-
cas na realização da Semana do Bebê.

Na abertura do Fórum, o prefeito des-
tacou os principais avanços do Município 
nas áreas da saúde, educação e assis-
tência social para a melhoria da vida das 
crianças e adolescentes. “Eu compartilho 
com vocês a alegria por receber essa placa 
do Unicef, que é o reconhecimento do tra-
balho desenvolvido aqui, especificamente, 
em prol do bebês da nossa cidade. Temos a 
menor taxa de mortalidade infantil do Nor-
te e Nordeste, uma das menores do Brasil 
(7,4). Temos a melhor rede de educação do 
Brasil, mas queremos ser uma das melhores 
da América Latina. Porque queremos que 
nossas crianças e adolescentes tenham a 
condição de viver no semiárido nordestino, 

mas com a qualidade e a dignidade que de-
sejamos para cada um”, afirma.

Com a presença da mediadora do Selo 
Unicef e representante da Rede Estadual 
da Primeira Infância (REPI/CE), Ieda Pires, e 
representantes de diversos setores da so-
ciedade, a articuladora municipal do Selo 
Unicef, Carmen Soares, apresentou os ob-
jetivos do Selo Unicef e os critérios para 
o Município receber a certificação, além 
dos avanços dos indicadores de saúde, 

educação e 
assistência 
social de 2013 até agora. Representan-
tes das secretarias de Educação, Saúde e 
Desenvolvimento Social e Combate à Ex-
trema Pobreza também apresentaram os 
programas e projetos responsáveis pelos 
resultados alcançados em Sobral.

Leia a matéria completa no Blog de So-
bral (blog.sobral.ce.gov.br)


